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ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ “ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ”

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

Το  Δημοτικό  Ωδείο  Πρέβεζας  «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ»,  μετά  τις  οδηγίες  των  Υπουργείων

Παιδείας  και  Πολιτισμού  για  την  πραγματοποίηση  μαθημάτων  με  σύγχρονες  και  ασύγχρονες

μεθόδους  εξ'  αποστάσεως  διδασκαλίας, ανακοινώνει  ότι,  σε  εφαρμογή  της  υπ'  αριθμ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.05.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ.1867/τ.Β΄/16.05.2020), προχωρά σε μερική

άρση της αναστολής λειτουργίας του, τηρώντας τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής και με ιδιαίτερη

προσοχή και σεβασμό στην ασφάλεια των μαθητών, γονέων και εργαζομένων. Σύμφωνα με την

ανωτέρω απόφαση, παρατείνεται η λειτουργία του Ωδείου έως την 31η Ιουλίου 2020.

Ο Δήμος έχει πραγματοποιήσει προληπτική απολύμανση σε όλους τους χώρους. Ακόμη,

έχει γίνει η υποδεικνυόμενη σήμανση για τη διασφάλιση της τήρησης των αποστάσεων, ενώ

σε όλους τους χώρους υπάρχουν αντισηπτικά διαλύματα. Γενικότερα, τηρούνται όλες οι οδηγίες

του Εθνικού Οργανισμού Υγείας, μεταξύ αυτών ο συχνός καθαρισμός και η τοπική απολύμανση

όλων των μουσικών οργάνων και  των επιφανειών που αγγίζονται  από μαθητές/σπουδαστές  και

δασκάλους/καθηγητές.  Με  βάση  τη  σχετική  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  εξακολουθεί  να

απαγορεύεται  η  διδασκαλία  και  χρήση  πνευστών  και  κρουστών  οργάνων,  καθώς  και  η

φωνητική διδασκαλία.

Σε αυτή τη φάση ξεκινά η λειτουργία των εξής τμημάτων και Σχολών:

 Πιάνου,

 Βιολιού,

 Κλασικής Κιθάρας,

 Ηλεκτρικής & Ακουστικής Κιθάρας,
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 Αρμονίου,

 Ανωτέρων Θεωρητικών και Σύνθεσης,

 Υποχρεωτικής θεωρίας, αρμονίας, ιστορίας μουσικής, μορφολογίας, και

 Μουσικής Δωματίου,

για όλους τους μαθητές του ωδείου ηλικίας άνω των 11 ετών.

Καλούνται οι γονείς, κηδεμόνες και σπουδαστές να δηλώσουν τηλεφωνικά στη Γραμματεία

του Ωδείου ή ηλεκτρονικά στο e-mail: odioprev@otenet.  gr, τα εξής:

α) Εάν θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους με φυσική παρουσία στο χώρο του Ωδείου,

β) Εάν ανήκουν σε ευπαθή ομάδα ή είναι κάτω των 11 ετών και θα συνεχίσουν την εξ'

αποστάσεως διδασκαλία, και

γ) Εάν  δεν  επιθυμούν  να  συνεχίσουν  τη  φοίτησή  τους,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά

δικαιολογητικά  με  την  έγγραφη  δήλωσή  τους.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η  φοίτηση  ενός  μαθητή

υπολογίζεται  ότι  πραγματοποιήθηκε  κανονικά  έως  τις  10  Μαρτίου,  δηλαδή  ολοκλήρωσε  ένα

εξάμηνο σπουδών.

Τα έντυπα δηλώσεων είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Δήμου Πρέβεζας www  .  dimosprevezas  .  gr

Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα

τηλέφωνα του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας  26820-25320  και 26820-26991, 10π.μ -2μμ και 5-8

μ.μ.
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